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Novos lares  
para a Ipsos  
no Brasil
Com mais de cinco mil clientes distribuídos por aproximadamente 80 países,  
a Ipsos tem o terceiro maior faturamento (em 2012, foram € 1,78 bilhão) entre os 
principais institutos de pesquisa internacionais. Peça-chave na disputa com um grupo 
seleto de concorrentes, que inclui Nielsen, Kantar e GfK, o Brasil ganhará mais 
escritórios da companhia em breve — o Rio de Janeiro será sede para um deles. Nesta 
entrevista a Meio & Mensagem, o copresidente e CEO da Ipsos, Didier Truchot, fala 
sobre a necessidade de expandir geograficamente a presença da empresa no País, 
discorda das reclamações das agências quanto ao aumento do uso de pré-testes em 
campanhas publicitárias pelos clientes e avalia as mudanças pelas quais o setor em 
que atua tem passado recentemente, como a ascensão das pesquisas online (para as 
quais espera um aumento de 300% em suas atividades neste ano, no Brasil) e das 
ferramentas de neurociência aplicadas ao marketing.  

Por jonas furtado  jfurtado@grupomm.com.br 

fotos arthur nobre

Meio & Mensagem — Qual a relevância do 
Brasil nos negócios da Ipsos atualmente?
Didier Truchot — É um de nossos mer-
cados estratégicos. Se você olhar para o 
tamanho de nossa empresa no Brasil, o 
País é o sexto ou sétimo maior mercado 
dentro dos negócios da Ipsos. E quere-
mos expandir nossa operação por aqui: 
estamos basicamente situados em São 
Paulo neste momento, mas já traba-
lhando em ter uma presença mais efe-
tiva no Rio de Janeiro. Brasília também 
é uma possibilidade. Por conta do ta-
manho do mercado, das projeções de 
crescimento, é provável que o Brasil se 
torne, nos próximos anos, ainda mais 
relevante para a Ipsos. Venho ao País 
uma ou duas vezes ao ano desde meados 
dos anos 1990, quando fechamos nos-
so primeiro acordo por aqui — começa-
mos uma operação para valer em 1997. 
Venho frequentemente porque nossos 
clientes internacionais estão aqui ou 
almejam vir para cá — e todos querem 
saber o máximo de informações sobre 
o mercado, os concorrentes e o consu-
midor brasileiro. 

M&M — Essa maior presença no Rio de Ja-
neiro é uma demanda dos clientes?
Truchot — É importante criar um am-
biente de maior proximidade e estar 
presente onde os clientes estão, poder 
realizar reuniões na parte da manhã e 
da tarde, discutir as oportunidades. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, temos um 
grande escritório em Cincinnati, onde 

fica a sede da Procter & Gamble, um de 
nossos principais clientes. Todos os dias 
ocorrem umas 20 reuniões diferentes 
entre as nossas equipes e as da P&G. É 
o mesmo caso do escritório que man-
temos em Seattle, para estarmos próxi-
mos da Microsoft. Temos feito isso com 
nossos clientes mais importantes, e, co-
mo alguns deles estão no Rio de Janei-
ro, também teremos um escritório na 
cidade. Queremos nos assegurar que 
eles estão satisfeitos com a recepção e 
o trabalho que desenvolvemos. 

M&M — Nesses quase 20 anos de viagens 
ao Brasil, como analisa as mudanças no 
cenário de consumo no País?
Truchot — Há alguns fatores principais. 
O primeiro é que há muito mais pessoas 
com poder aquisitivo para comprar pro-
dutos, então o mercado vem crescen-
do consideravelmente. Com uma maior 
educação, o padrão de compras também 
mudou, os consumidores estão menos 
ingênuos, mais críticos. E há o aumen-
to da competitividade. Veja o mercado 
de carros, por exemplo. Há fabricantes 
que estão no País há muito anos, como 
Volkswagen e General Motors, e que ago-
ra competem contra players relativa-
mente novos para o mercado brasilei-
ro, originários da Coreia do Sul, da Chi-
na. Nesse cenário, nossos clientes pre-
cisam de informações para se tornarem 
mais efetivos e ativos, e nós precisamos 
ajudá-los a entender melhor as oportu-
nidades que surgem. 

M&M — Esse dinamismo social torna o tra-
balho da Ipsos mais desafiador no Brasil?
Truchot — Torna nosso trabalho mais 
útil. O mercado de informações, nesse 
cenário, fica mais valioso: a informação 
deve ser ainda mais específica e relevan-
te para nossos clientes em seus negócios. 
É claro que os dados não podem ser ge-
neralizados, não podemos apenas falar 
sobre nossas descobertas recentes. A in-
formação precisa ser contextualizada e o 
mais precisa possível. 

M&M — Como avaliam, hoje, as sinergias 
propiciadas pela aquisição da Marplan, 
em 2001?
Truchot — Nossa busca é fornecer infor-
mações nas mais diferentes áreas para 
nossos clientes, seja para suas iniciativas 
em inovação, ou para grandes ideias em 
marketing e produtos. Ao mesmo tem-
po, é importante dizer que, embora os 
veículos continuem muito importan-
tes, os consumidores não têm a mídia 
como fonte única de informação, que é 
compartilhada com amigos, familiares. 
Com a aquisição da Marplan, ganha-
mos muito em força de campo, o que 
nos deu a possibilidade de ampliar, por 
meio dessa extensa rede de pesquisa-
dores, nosso acesso aos brasileiros que 
vivem fora das grandes cidades. Por is-
so, não só mantivemos as atividades da 
Marplan como passamos a utilizar essa 
força em outros trabalhos para nossos 
clientes. Essa capilaridade ganha espe-
cial importância num país vasto como o 

Brasil, onde, mais do que falar com to-
do mundo, da mesma forma e ao mes-
mo tempo, há uma necessidade de seg-
mentação no marketing e na comuni-
cação. Estamos muito satisfeitos: uma 
das chaves do sucesso da Ipsos no Brasil 
nos últimos dois anos é esse maior al-
cance em termos de cidades e regiões. 

M&M — Há planos para aquisições e a ofer-
ta de novos serviços no Brasil?
Truchot — Nos negócios é difícil dizer 
não para uma pergunta como essa, mas 
não temos uma grande aquisição como 
meta. Definitivamente, queremos cres-
cer no Brasil, mas acho que já temos a 
infraestrutura, o time e as ideias neces-
sárias, sem termos de gastar mais di-
nheiro em aquisições. Temos concen-
trado nossos esforços em estender nos-
sos serviços e expandir geograficamen-
te nosso negócio para fora de São Paulo. 
Temos 18 escritórios nos Estados Uni-
dos e um escritório principal no Brasil. 
Em termos de novos serviços, em con-
tato com nossos clientes, sabemos que 
precisamos desenvolver, por exemplo, 
produtos que os ajudem a fazer melhor 
uso das mídias sociais. Precisamos en-
tregar uma melhor compreensão sobre 
o uso das novas plataformas: smartpho-
nes e tablets mudaram bastante o pano-
rama da mídia, é preciso entender como 
ajustar-se. Também há técnicas como as 
de neurociência que são cada vez mais 
usadas pela indústria da pesquisa em 
marketing, para medir a eficiência de 

didier truchot
Economista graduado  
pela Sorbonne, de Paris.  
É copresidente e CEO da  
Ipsos, empresa que fundou,  
na França, em 1975, e que 
emprega, no mundo todo,  
16 mil funcionários, dos quais 
800 no Brasil. 
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“É normal que os clientes 
finais, antes de investirem 
US$ 10 milhões em mídia, 
tenham suas métricas (...) 
Reclamar não será eficiente, 
porque não vejo como os 
anunciantes abrirão mão do 
controle sobre o dinheiro 
que investem”

campanhas e produtos e a reação emo-
cional das pessoas, sem fazer perguntas 
a elas, mas, sim, medindo suas ativida-
de cerebrais e alguns fatores físicos. Es-
tamos trabalhando no incremento des-
tas técnicas. Somos uma companhia de 
informação — se o modo de conseguir 
e entregar informações está mudando, 
nós também mudamos.  

M&M — Quais são as principais mudanças?
Truchot — Há algumas mudanças de tec-
nologia. Porém, o mais importante é que 
estamos em um período de transição de 
um sistema — no qual as pessoas dizem o 
que pensam e fazem — para outro, em que 
combinamos diferentes fontes para enten-
der o consumidor e entregar o feedback 
 a nossos  clientes. Claro que fazemos isso 
dentro das leis e regras: nunca rastreamos  

as pessoas e nunca entregamos aos clien-
tes informações pelas quais possam iden-
tificar os nomes dos participantes. Temos 
um compromisso com as pessoas. Que-
remos usar as ferramentas de neuroci-
ência, respeitando as leis e a privacida-
de. Somos entusiastas quanto ao uso de 
qualquer técnica que acreditamos ser 
útil para conhecer e compreender os 
consumidores e seu comportamento. 
Faz parte do nosso core business, da-
quilo que somos pagos para fazer: en-
tregar a nossos clientes informações pa-
ra que eles possam moldar o marketing 
para seus consumidores.

M&M — Os pré-testes são um assunto po-
lêmico no Brasil: as agências reclamam 
que esses testes acabam por pasteurizar 
as campanhas e relegam a criatividade 
a um segundo plano. Essa é uma recla-
mação que a  Ipsos enfrenta também em 
outros países?
Truchot — Lembro que nos anos 1970, 
quando comecei a Ipsos, as agências já 
reclamavam. Acho que, hoje em dia, es-
sas reclamações não estão corretas. É nor-
mal que os clientes finais, antes de inves-
tirem US$ 10 milhões em mídia, tenham 
suas métricas. Indicadores de desempe-
nho fazem parte da cultura corporativa, e 
há boas razões para isso. O que as agên-
cias deveriam fazer é ajudar seus clien-
tes e institutos de pesquisa a fazerem um 
trabalho melhor, colaborando com a evo-

lução nos critérios e desenvolvendo so-
luções de pré-testes mais precisas. Ape-
nas reclamar não será eficiente, porque 
não vejo como os clientes abrirão mão 
do controle sobre o dinheiro que inves-
tem. Não acho que os pré-testes sejam 
perfeitos, claro, estamos sempre traba-
lhando em novas versões. Já colocamos 
à disposição de muitos de nossos clien-
tes uma nova solução, que chamamos de 
Next Connect, para testar ações criativas 
em qualquer meio, isolado ou em com-
binação, seja TV, out-of-home, impresso, 
materiais de ponto de venda e digital. Es-
sa solução vem se tornando mais popular 
por conta do crescimento do alcance da 
internet e do aumento da confiança em 
pesquisas online, assim como de nossos 
controles de qualidade. Outra mudan-
ça relevante é a inclusão de ferramentas 
de neurociência, como biometria, para 
medir o engajamento, o  eye-tracking, 
para a atenção e notabilidade, e a leitu-
ra facial, para compreensão das reações 
emocionais. 

M&M — Que fatores a Ipsos leva em conta 
para desenvolver os modelos de pré-tes-
tes? Escutam as agências de publicidade 
nesse processo?
Truchot — A Ipsos sempre escutou clien-
tes e agências para saber sobre suas ne-
cessidades. O próprio Next Connect sur-
giu da demanda por uma solução mul-
timídia: testes que fossem além da TV 

eram uma demanda de muitos deles, nos 
últimos anos. Mesmo que um cliente não 
traga todas as peças criativas para  testá-
-las  simultaneamente, que é o cenário 
ideal , as mesmas podem ser testadas se-
paradamente, usando a mesma platafor-
ma de pesquisa. O canal online também 
permite que esses testes sejam feitos em 
prazos mais curtos e com alcance nacio-
nal, o que nunca foi feito antes, por con-
ta dos custos — geralmente eram aplica-
dos apenas em São Paulo e, às vezes, no 
Rio de Janeiro e em algumas cidades es-
tratégicas do Nordeste.  

M&M — No Brasil, o Ibope tem aumenta-
do seus serviços em pesquisas de merca-
do. Esse avanço de um forte concorrente 
incomoda a Ipsos?
Truchot — Isso sobe a barra em termos 
de competição. Ao mesmo tempo, fico 
feliz em ver uma companhia forte aden-
trar em nosso território, pois é a prova de 
que o que fazemos é valorizado —  caso 
contrário, não atrairíamos a concorrên-
cia. Estamos acostumados com a compe-
tição em outros mercados. Mas, para ser 
honesto, criei essa companhia para servir 
a nossos clientes e não tenho como base 
o que nossos concorrentes estão fazen-
do. Cada empresa tem sua dinâmica, sua 
estratégia. Tentamos liderar a Ipsos com 
base nas necessidades de nossos clien-
tes, em como podemos participar de su-
as  decisões, quando precisarem de algo. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1565, p. 6-7, 24 jun. 2013.




